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Jolanta Jabłońska 

Agnieszka Dec 

„O Babci i Dziadku” 

 
Wypowiedzi Czerwonych Misiów: 

Lila 

 Babcia Ewa i Daniela 

Dziadek Jacek 

Z babcią Danielą, chodzimy na plac zabaw i czasem  

w lecie-na lody. 

Dziadek, pokazuje mi mapy różnych krajów. Bawi się ze 

mną i z moim bratem. Gramy w gry. Dziadek lubi kluski 

śląskie z mięskiem i z polewą. Robimy też makarony  

z mięskiem i to jest bardzo dobre. 

Bardzo mocno Ich kocham i nad życie Ich nie opuszczę. 

 

Albert 

 Babcia Asia 

Dziadek Jurek 

Babcia, sadzi ze mną kwiaty. 

Dziadek, bawi się ze mną w twarde kule. Gramy też  

w badmintona. Dziadek Jurek lubi jeść rzeczy z grilla, to 

jest-kaszankę. Babcia, je sałatę z kaszanką. 

Oni są najlepszymi dziadkami i babciami. 
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Matylda 

 Babcia Gabrysia 

Dziadek Zbyszek 

Babcia, lubi jeść najbardziej słodkie rzeczy, a dziadek-

grillowane. Z babcią, najczęściej bawię się w chowanego  

i zawsze ja wygrywam. Oboje, lubią jeść. 

Są najlepszymi moimi dziadkami. 

 

Laura 

Babcia Hania 

Razem się przytulamy. Ona uwielbia się przytulać. 

Babcia, nie może chodzić i jeździ na wózku. Kocham Ją  

i lubię do Niej przychodzić. Ma ładne włosy i ładny wózek 

i komputer i papugę. 

 

Leon 

Babcia Monika i Basia 

Dziadek Janek i Krzysiek 

Babcia Monika, lubi mi robić różne niespodzianki  

i czasem mnie zawozi na plac zabaw. Teraz, nie może, bo 

jest na rehabilitacji.  

Dziadek Janek, robi różne drewniane rzeczy i może mi coś 

naprawić.  

Dziadek ma bardzo dużo książek. 

Bardzo mocno Ich kocham. 
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Wojtek 

Babcia Misia 

Bawi się ze mną klockami. Razem, bawimy się 

zabawkami. Lubi rosół, ale nie lubi pomidorów. Ma szare 

włosy i jest fajna. 

 

Michalina 

Babcia Madzia i Bożenka 

Dziadek Olek 

Babcia Bożenka lubi ze mną grać i uczy mnie śpiewać. 

Dobrze gra na pianinie i też mnie uczy. Umie dyrygować. 

Babcia, uczy tych ludzi, którzy nie potrafią śpiewać. Lubi 

jeść zupę kalafiorową i pulpeciki…..i coś jeszcze, ale nie 

pamiętam. 

Babcia Madzia lubi jeść rybę, tylko smażoną na patelni. 

Lubi jeść karpia. Nie lubi, jak jest zima. Ma czarne, 

krótkie włosy i nosi okulary. Maluje się na różowo. 

Dziadek Olek zawsze się lubi bawić-tak, jak mój wujek. 

Zawsze mnie podnosi i udaje Smoka Wawelskiego. Lubi to, 

co babcia Bożenka. Dziadek gotuje bardzo pyszny syrop  

z cebuli.  

Bardzo Ich kocham. Obiecaliście mi prezent-nowy zestaw 

Duplo, to pamiętajcie o tym. 
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Hania 

 Babcia Helena i Irena 

Dziadek …a nie pamiętam 

Babcia Helena ciągle chce się ze mną bawić i mnie 

uwielbia. Lubi jeść rosół, jak go ugotuje dla dziadka. My 

się śmiejemy, jak dziadek się na nas złości, gdy jesteśmy 

głośno.  

Kocham Ich. 

 

Julia 

 Babcia Aga i Lila 

Dziadek Karol i Jacek 

Babcia Aga lubi gotować zupy-najbardziej pomidorową. 

Lubi chodzić ze mną do ogrodu i do sklepu. Kupujemy 

wtedy fajne potrawy.  

Babcia Lila lubi jeść latem lody. Ma ładne kolczyki-

perełki.  

Dziadek Karol lubi ze mną chodzić do szklarni. Tam są 

gumowe zabawki dla pieska.  

Dziadek Jacek ma fajnego psa, ale nie pamiętam, jak się 

nazywa.  

Wychodźcie ze mną, często do ogrodu-proszę.  
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Adam 

 Babcia Basia i Madzia 

Dziadek Igor i Stasiek 

Babcia Basia lubi jeść sałatę. Ma splątane włosy, a babcia 

Madzia, ma takie same, jak babcia Basia.  

Babcia Madzia lubi jeść sałatkę ziemniaczaną  

z burakami.  

Dziadek Igor lubi jeść spaghetti. Ma siwe włosy i okulary. 

Dziadek Stasiek lubi jeść ciasta. Ma wszystkie włosy.  

Jesteście Kochani i Najlepsi na świecie.  

 

Franek F. 

 Babcia Ania i Dania 

Dziadek Robert 

Z babcią Anią lubię chodzić do parku. Bardzo Ją kocham. 

Ona lubi mięsko jakieś jeść i pić wodę. 

Babcia Dania, też lubi pić wodę, ale nie lubi oliwek. 

Chodzi ze mną na spacery, bo ma pieska. Ma obok działkę, 

gdzie hoduje różne rzeczy: ogórki i pomidory….a i groszek. 

Ma bardzo ładny dom. 

Dziadek Robert lubi gotować mięska. Lubi też jeść różne 

mięska. Ma czarne włosy i jest bardzo miły. Ma też okulary 

i ubiera się raz elegancko, a raz, jak zwykle, jak inni. 

Bardzo Ich kocham. Chciałbym, żeby żyli 100 lat i byli 

szczęśliwi i się cieszyli. 
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Jeremi K.  

 Babcia Ula i Danusia 

Dziadek Leszek i Jurek 

Z babcią Danusią robiliśmy orzeszki do jedzenia.  

Babcia Ula jest miła.  

Dziadek Leszek jest fizykiem. Jest podobny do naukowca.  

Tęsknię za Nimi i chcę żeby się ze mną czasem pobawili.  

 

Jeremi Z. 

 Babcia Krysia i Wandzia 

Dziadek Marian 

Babcia Krysia nosi okulary. Babcia, tylko rozmawia  

z moimi rodzicami o meczu. Bratu robi kopytka, a mi 

kanapkę z mięskiem i pomidorkami.  

Babcia Wandzia wygląda, jak babcia Krysia. Daje mi 

pograć na telefonie-w kolorowe kulki. Jest fajna, bo mnie 

kocha.  

Dziadek Marian lubi, jak jestem grzeczny. Jest duży i ma 

białe włosy.  

Kocham Ich z całego serca i chcę żeby mnie przytulali.  
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Borys 

 Babcia Ala i Irena 

Dziadek Adam 

Dziadka Adama i babcię Irenę nauczyłem robić frittatę - 

bardzo Im zasmakowało. Lubię z dziadkiem dekorować 

choinkę i bawić się w chowanego. 

Babcia Ala lubi ze mną spędzać Sylwestra. 

Bardzo Ich kocham. 

 

 

Emilia 

 Babcia Jasia, Ula i Basia 

Dziadek Janusz, Paweł i Wiesio 

Babcia Jasia jest starsza, lubię z Nią patrzeć przez okno, 

bo ma bardzo ładny widok - piękny budynek. Z babcią 

Jasią bardzo lubię też gotować.  

Z babcią Ulą lubię robić ładne rzeczy, np. pracę. Ostatnio 

zrobiłyśmy kwiaty z bibuły. 

Lubię, jak dziadek Janusz czyta mi książki. Ostatnio 

słuchałam opowiadanie o misiach, które leciały samolotem 

na wakacje, a później jechali pociągiem. 

Mój dziadek Wiesio jest starszy, jest moim pradziadkiem  

i lubię bawić się z Nim w lodziarnię razem z moją siostrą. 

Dziadek Paweł często ze mną gra w pociągi dla dzieci. 

Kocham Ich bardzo. 
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Henryk 

 Babcia Ewa, Ala, Malwina i Barbara 

Dziadek Piotrek 

Dziadek lubi palić i oglądać reklamy. Z dziadkiem lubię 

się szturchać, ale to muszę jechać na Mazury, aby się  

z Nim spotkać. 

Babcia Malwina pomaga swojej mamie - mojej prababci. 

Babcia Ewa opiekuje się mną, jak rodzice wyjeżdżają na 

próby lub koncerty. 

Z moim bratem czasami jeździmy do babci Ali, razem 

bawimy się z Nią. Babcia daje nam prezenty, którymi się 

bawimy. 

 

 

Oliwia 

 Babcia Jola i Tereska 

Dziadek Krzyś 

Lubię jak babcia Jola gotuje kopytka i pierogi. Lubię  

z babcią Jolą spędzać czas, przygotowując potrawy 

wigilijne. Z babcią bawimy się w kucharzy. 

Babcia Tereska robi bardzo pyszny rosół i kotlety, bardzo 

mi smakują 

Bardzo Ich kocham. 
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Leon G. 

 Babcia Irena i Hania 

Babcia Irena lubi być ze mną. Moja babcia mieszka 

daleko. Mam jeszcze "półbabcię" Hanię, która daje mi 

cukierki i czasami kanapki jak, nie zjem śniadania. 

 

 

 Franciszek P. 

 Babcia Ula i Alinka 

Kiedyś z babcią Ulą grałem w kurnik i gąsienicę. 

Babcia Alinka gotowała nam pierogi, bardzo mi 

smakowały. Obie babcie mieszkają daleko. 

 

 

Natalia 

 Babcia Maja i Ola 

Dziadek Andrzej 

Mój dziadek jest najlepszy, bo daje mi słodycze. Czasami 

robi mi raczka. 

Z babcią Olą lubię wychodzić na spacery. Lubię 

odwiedzać dziadków, bo tam jest Saba. 

Babcia Maja o mnie dba, robi mi jajeczniczkę na 

śniadanie. 
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Mikołaj 

 Babcia Krysia i Hania 

Dziadek Marek 

Lubię, jak dziadek przyjeżdża do mnie, do domu. U babci 

Hani i dziadka Marka lubię ubierać choinkę. Chętnie 

bawię się z Nimi. Z moim dziadkiem lubię chodzić do 

sadu. 

Z babcią Hanią lubię jeździć do sklepu - po wspólne 

zakupy i po mój tort urodzinowy. 

Lubię spędzać czas z dziadkami. 

 

 

 

Kuba 

 Babcia Roma i Gosia 

Dziadek Krzysztof i Zbyszek 

Z babcią Romą lubię chodzić na spacery i bawić się  

z Nią. Z dziadkiem Zbyszkiem lubię oglądać w telewizji 

piłkę nożną. 

U babci Gosi lubię się bawić z kotem Gustawem.  

Z dziadkiem Krzysztofem lubię rozmawiać przez telefon, 

opowiadać o nowych zabawkach. 
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Eliza 

 Babcia Krysia i Elizabeth 

Dziadek Willi 

Z babcią Krysią lubię grać w "Grzybobranie"  

i w "Dzwoneczek". Lubię babcię czesać i układać jej włosy. 

Lubię, jak babcia Elizabeth mnie przytula i śpiewa mi 

piosenki po niemiecku. Lubię u babci i dziadka pływać  

w basenie. 

 

 

 

 

 

 

 
      Wnuczęta 


